
      
GREEN BUILDING COUNCIL BRASIL 

CNPJ nº 08.655.200/0001-94 

 

Alameda Rio Negro nº 585, Conjunto 93, Edifício Jaçari, Alphaville, em Barueri/SP 
CEP. 06.455-020 – Tel. (11) 4191.7805 – www.gbcbrasil.org.br 

 
 

Pá
gi

na
1 

TERMO DE ADESÃO MEMBRO ASSOCIADO 

 
Ao aderir a associação como Membro do Green Building Council Brasil (GBC Brasil), sua empresa 
passa a integrar a maior comunidade de empresas e profissionais engajados que atuam na 
transformação da construção civil em direção a sustentabilidade. Sua empresa passa a assumir 
compromissos na implementação de uma liderança interdependente em benefício de algo maior em 
benefício a toda sociedade. 
Manifesta concordância aos valores e princípios do GBC Brasil, Missão, Visão e as regras 
consolidadas pelo Estatuto Social e demais Regulamentações Internas. 
Dentre os benefícios e deveres dos Membros (associados) temos:          
1. Possibilidade de contar com o GBC Brasil para uma palestra institucional e o cenário atual do 
movimento da construção sustentável para discussão de oportunidades junto a sua equipe; 
2. Descontos especiais para a participação nos cursos e treinamentos do GBC Brasil 
disponibilizados presencialmente ou via plataforma on line;  
3. Descontos especiais para a participação no Greenbuilding Brasil Conferência Internacional e 
Expo, seja como expositor, patrocinador ou congressista. Ter prioridade na apresentação de 
proposta de conteúdo para participar como palestrante do Greenbuilding Brasil Conferência 
Internacional e Expo; 
4. Possibilidade de participar dos Comitês Técnicos do Green Building Council Brasil, grupo que 
discute e delibera acerca das regras, metas de desempenho, práticas e normas técnicas de 
referência que compõem as ferramentas de certificação; 
5. Fazer parte da comunidade de empresas que estão acelerando a elevação do nível técnico da 
indústria da construção civil, mantendo-se sempre atualizado; 
6. Receber um exemplar do Anuário GBC Brasil, documento que destaca todos os 
empreendimentos certificados em cada ano, bem como promove conteúdo multidisciplinar e 
multisetorial do movimento de green building; 
7. Receber mensalmente newsletter e comunicados exclusivos; 
8. Possibilidade de utilizar o logo de Membro do GBC Brasil em seus materiais promocionais 
(website, cartão de visita, papel timbrado...), sempre informando que faz parte desta forte rede 
colaborativa de profissionais e empresas; 
9. Possibilidade de utilizar os canais de comunicação do GBC Brasil para a divulgação de suas 
realizações e novidades (Blog, Website, mídias sociais, assessoria de imprensa...); 
10. Acesso a Estudos de Mercado, Pesquisas, Relatórios e informações de mercado para nortear 
suas atividades comerciais; 
11. Acesso, login e senha para o upload de informações institucionais, serviços e soluções no 
Diretório de Networking dos Membros do GBC Brasil e o Diretório dos Casos de Sucesso, ambos 
hospedados no endereço eletrônico www.gbcbrasil.org.br; 
Ainda, quite com suas obrigações associativas, o Membro pode: 
12. Votar e ser votado para os cargos eletivos, na forma do Estatuto do GBC Brasil; 
13. Tomar parte nas Assembleias Gerais; 
14. Desligar-se do GBC Brasil mediante comunicação escrita endereçada ao Conselho Diretor, com 

pelo menos 30 dias de antecedência ao vencimento da anuidade referida. O pedido de 
desligamento do associado não o isenta do pagamento das anuidades em atraso. O 
Membro estará isento de pagamento da anuidade seguinte, apenas quando o pedido de 
desligamento ocorrer 30 dias antes do vencimento da anuidade referida.  


